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S t r e s z c z e n i e

Nie	bez	powodu	okładzina	kamienna	 jest	 jednym	z	najchętniej	stosowanych	 rodzajów	wykoń-
czenia	elewacji.	Znakomicie	spełnia	dwie	podstawowe	funkcje	–	chroni	budynek	przed	wpływem	
czynników	zewnętrznych,	zabezpieczając	klimat	wnętrza,	i	jednocześnie	–	ze	względu	na	znako-
mite	walory	estetyczne	–	zdobi	go.	Jednak,	aby	tak	się	działo,	elewacja	musi	być	wykonana	zgod-
nie	z	pewnymi	podstawowymi	zasadami,	które	nie	tylko	pozwolą	uniknąć	szybkiej	deterioracji,	ale	
również	umożliwią,	na	skutek	starzenia	się	materiału,	pokrycie	patyną,	która	dodaje	architekturze	
swoistego	piękna	i	uroku	charakterystycznego	dla	obiektów	zabytkowych.	Ponadto,	jako	powłoka	
o	właściwie	dobranych	parametrach,	pozwoli	na	oszczędzanie	energii,	będąc	integralną	częścią	
tzw.	inteligentnego	budynku,	reagującego	na	zmienne	warunki	klimatyczne.	Wciąż	pojawiają	się	
doskonalsze	rozwiązania	budowlane,	korzystnie	wpływające	na	wygląd	elewacji,	 jej	parametry	
konstrukcyjne	oraz	izolacyjne.	Jednak	nawet	najlepsza	technologia	nie	zagwarantuje	odpowied-
niej	odporności	na	czynniki	zewnętrzne,	 jeśli	 fasada	zostanie	niewłaściwie	zaprojektowana	lub	
wykonana.

Słowa kluczowe: elewacja, fasada, okładzina kamienna

A b s t r a c t

A	stone	façade	is	one	of	the	most	popular	type	of	finishing	building	elevation	for	many	reasons.	
It	perfectly	serves	main	functions	such	as:	separating	the	usable	interior	space	from	the	outside	
world,	absorbing	push	and	pull	forces	from	wind	loads,	providing	protection	from	the	sun,	resisting	
the	penetration	of	rainwater	and	defining	the	architectural	appearance	of	the	building.	However,	
to	make	it	work	like	that,	the	façade	needs	to	be	done	properly,	accordingly	to	the	basic	rules,	
which	will	help	not	only	to	avoid	fast	deterioration	but	to	age	well.	Furthermore	correctly	designed	
elevation	becomes	a	part	of	an	intelligent	building	which	reacts	to	a	changing	climate	and	saves	
valuable	energy.	New	technologies	appear	each	day.	They	are	better	looking,	working	and	they	
have	better	parameters,	than	the	previous	ones.	However,	even	the	best	technology	won’t	gu-
arantee	longevity	if	designer	or	contractor	don’t	understand	basic	principles.

Keywords: façade, elevation, stone covering



330

1. Wstęp 

Kamień	obok	drewna	był	 jednym	z	pierwszych	materiałów,	 jaki	został	zastoso-
wany	przez	człowieka	w	budownictwie.	I	właściwie	do	dnia	dzisiejszego	architekci	
sięgają	po	niego	równie	chętnie	jak	dawniej.	Oczywiście,	zupełnie	zmieniły	się	spo-
soby	 jego	wydobycia,	obróbki	 i	montażu,	nowe	środki	 transportu	umożliwiły	prze-
syłanie	różnych	jego	gatunków	do	najodleglejszych	miejsc,	jednak	jest	to	wciąż	ten	
sam	materiał,	który	stosowali	pierwsi	inżynierowie.	Od	momentu	wprowadzenia	stali	
i	żelbetu	do	budownictwa	przestał	pełnić	on	funkcję	konstrukcyjną.	Ze	względu	na	
znakomite	warunki	estetyczne	pełni	głównie	funkcje	dekoracyjne	(zastępując	zbęd-
ny	ornament)	i	informacyjne.

I	właśnie	w	 tym	miejscu	zaczynają	się	problemy	z	 jego	zastosowaniem	–	 jako	
zewnętrzna	powłoka	jest	najbardziej	narażony	na	oddziałujące	czynniki	czy	to	fizy-
kochemiczne,	biologiczne,	czy	też	mechaniczne.	

2. Funkcja okładzin elewacyjnych

Elewacja	 jest	warstwą,	którą	człowiek	dostrzega	 jako	pierwszą.	Na	 jej	podsta-
wie	dokonywana	jest	ocena	estetyki	obiektu	architektonicznego.	Dlatego	też	bardzo	
ważne	jest,	aby	wyglądała	ona	dobrze	nie	tylko	tuż	po	zakończeniu	budowy,	w	chwili	
oddania	budynku,	ale	również	przez	kolejne	lata	użytkowania.	Nie	tylko,	aby	nie	ule-
gała	deterioracji,	ale	by	z	czasem,	pokrywając	się	patyną,	nabierała	nowego	wyrazu	
estetycznego,	tak	cenionego	np.	w	zabudowie	zabytkowej.

Żeby	taka	sytuacja	miała	miejsce,	potrzeba	nie	tylko	odpowiednich	materiałów	
czy	wielu	lat	oczekiwania,	ale	przede	wszystkim	należy	dobrać	odpowiednią	tech-
nologię	montażu	i	właściwie	ją	wykonać.	W	przeciwnym	razie	wizytówka	budynku,	
którą	fasada	niewątpliwie	być	powinna,	może	w	bardzo	krótkim	czasie	ulec	znisz-
czeniu	–	zamiast	zdobić,	będzie	szpecić.

Innym	zadaniem	elewacji	jest	ochrona	izolacji	termicznych	i	przeciwwilgociowych	
przed	 zmiennymi	 warunkami	 atmosferycznymi.	 Różnego	 rodzaju	 okładziny	 mają	
utrzymać	wysokie	parametry	tych	warstw.	One	z	kolei	mają	istotny	wpływ	na	wygodę	
i	komfort	użytkowania	budynku.

Do	najbardziej	agresywnych	czynników	należy	zaliczyć	zmiany	temperatury	i	wil-
gotności	powietrza.	Pod	ich	wpływem	niemal	w	każdym	materiale	dochodzi	do	tym-
czasowych	odkształceń,	które	w	rezultacie	mogą	prowadzić	do	trwałych	uszkodzeń	
w	postaci	np.	drobnych	rys	i	spękań.	Te	natomiast	na	skutek	działania	innych	czyn-
ników	(np.	drgania	spowodowane	hałasem,	korozja	biologiczna	wywołana	grzybami,	
porostami	bądź	bakteriami,	siły	parcia	i	ssania	od	wiatru)	będą	się	pogłębiać	i	pro-
wadzić	nawet	do	zniszczenia	ustroju	konstrukcyjnego	obiektu.
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3. Dostępne technologie i najczęstsze błędy wykonawcze

Właściwie	 zaprojektowana	 fasada	 może	 przez	 kolejne	 lata,	 jeśli	 nie	 dekady,	
utrzymać	swój	wygląd	bądź	zmienić	się	w	niewielkim	stopniu.	Wszystko	zależy	od	
poprawnie	dobranych	rozwiązań	budowlanych.

Podstawową	zasadą	przy	stosowaniu	kamiennych	elewacji	 jest	uwzględnienie	
jej	już	na	etapie	koncepcji	–	łatwo	można	ją	później	zastąpić	tańszym	rozwiązaniem	
(gdyby	inwestor	postanowił	wprowadzić	oszczędności),	bez	większych	komplikacji,	
natomiast	działanie	w	drugą	stronę	może	okazać	się	niemożliwe	 (ze	względu	na	
zbyt	duże	dociążenie	konstrukcji)	bądź	niezwykle	kosztowne	(wprowadzenie	nieza-
leżnej	konstrukcji).

Dokładne	wymagania	dotyczące	 tego	 typu	okładzin	 zawarte	 zostały	w	normie	
PN-B-11203:1997	Materiały	 kamienne.	Elementy	kamienne;	płyty	do	okładzin	ze-
wnętrznych	i	wewnętrznych.	

Płyty	okładzinowe	zewnętrzne	oznaczone	są	jako	Pz	i	wyróżniono	spośród	nich	
osiem	odmian,	biorąc	pod	uwagę	sposób	obróbki	materiału:	łupane	(łup),	grotowane	
(grt),	płomieniowane	(pło),	piłowane	(pił),	piaskowane	(psk),	szlifowane	(szl),	polero-
wane	(pol),	groszkowane	(grk).

Norma	 ta	 reguluje	 również	wymagania	pod	kątem	wytrzymałości	 na	ściskanie	
w	stanie	nasycenia	wodą,	wytrzymałości	na	ściskanie	po	badaniu	mrozoodporności,	
nasiąkliwości	zwykłej	i	mrozoodporności.	Znormalizowane	zostały	także	typy	(kształt	
płyty),	wymiary	(od	300/300	mm	do	1200/1200	mm),	dopuszczalne	wady	oraz	wy-
brane	gatunki	kamienia,	które	najlepiej	nadają	się	na	okładziny	zewnętrzne	(granit,	
sjenit,	trawertyn,	piaskowiec,	dolomit,	wapień	lekki).

Nie	zaleca	się	stosowania	marmurów	oraz	wapieni	zbitych,	ponieważ	mają	one	
strukturę	podatną	na	szkodliwy	wpływ	czynników	atmosferycznych.	Może	dochodzić	
w	nich	do	powstawania	siatki	drobnych	rys,	które	w	rezultacie	doprowadziłyby	do	
pęknięć.	Polerowanie	lub	impregnacja	odpowiednimi	środkami	chemicznymi	może	
jednak	jeśli	nie	zabezpieczyć	przed	tym	procesem,	to	przynajmniej	go	znacznie	spo-
wolnić.

Są	dwa	sposoby	montażu	okładzin	kamiennych	–	przyklejanie	do	warstwy	nośnej	
oraz	podwieszanie	na	kotwach.

Do	przyklejania	stosuje	się	najczęściej	dwuskładnikowe	kleje	tworzone	na	bazie	
żywic	epoksydowych	lub	poliestrowych.	Wiązanie	następuje	już	po	kilku	minutach	
od	wprowadzenia	utwardzacza,	jednak	pełna	wytrzymałość	może	zostać	osiągnięta	
nawet	po	kilku	dniach.	Niezwykle	 istotne	 jest	w	 tym	przypadku,	aby	przestrzegać	
proporcji	zalecanych	przez	producenta	kleju,	ponieważ	tylko	w	tym	wypadku	może-
my	otrzymać	żądaną	wytrzymałość.	

Zaprawy	tego	typu	dzielą	się	na	trzy	grupy:
–	 	do	klejenia	kamienia	z	kamieniem,
–		do	klejenia	kamienia	z	metalem,
–		do	szpachlowania	drobnych	dziur	i	uszkodzeń	w	elementach	kamiennych.

Klejone	okładziny	zabezpiecza	się	dodatkowo	poprzez	wprowadzenie	do	ścian	
wsporników	ze	stali	nierdzewnej,	które	wchodzą	w	zagłębienie	wydrążone	w	krawę-
dzi	płyty.
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Tego	typu	montaż	był	popularny	w	latach	70.	Obecnie	odchodzi	się	od	tej	techno-
logii,	gdyż	ze	względu	na	małą	paroprzepuszczalność	(duży	opór	dyfuzyjny)	warstwy	
okładziny	mogło	dochodzić	do	kondensacji	pary	wodnej	w	przegrodzie.	Wynikiem	
tego	zjawiska	mogły	być	wykwity	na	płytach	kamienia,	zagrzybienie	ścian,	przema-
rzanie,	a	w	rezultacie	utrata	właściwości	zarówno	estetycznych,	jak	i	mechanicznych	
takiej	elewacji.

Najczęstszymi	błędami	w	tego	typu	montażu	są:
–		dobór	nieodpowiedniego	kamienia	–	np.	w	wapieniach	 lekkich	 i	niektórych	pia-
skowcach	(kamienie	porowate	 i	nasiąkliwe),	na	skutek	procesów	chemicznych,	
lepiszcze	z	warstw	wewnętrznych	przemieszcza	się	ku	powierzchni,	tworząc	na	
niej	warstwę	uszczelniającą,	która	utrudnia	odparowywanie	wilgoci	ze	ściany.	Na-
tomiast	w	przypadku	marmurów	polerowanych,	powierzchnia	szybko	ulega	zma-
towieniu	lub	zabieleniu;

–		nierówno	wykonane	spoiny	–	wynik	braku	współpracy	między	projektantem	a	wy-
konawcą	lub	zwykłe	niechlujstwo;

–		zastosowanie	niewłaściwych	zapraw	klejowych	lub	cementu,	które	mogą	powo-
dować	przebarwienia	kamienia	oraz	mineralne	nacieki	na	okładzinach	[1,	2];

–		niewłaściwie	wykonane	 odwodnienie	 (dotyczy	wszystkich	 rodzajów	 elewacji)	 –	
woda,	spływając	po	powierzchni,	wypłukuje	materiał,	przyspiesza	korozję	w	tych	
miejscach	oraz	powoduje	brudne	zacieki	[3].

a	 b

     

Il.	1a,	b	–	Płyty	kamienne	montowane	bez	kotwienia	–	widoczne	
zacieki	mineralne	wypłukiwane	z	zaprawy	(fot.	P.	Mika,	2009)

Ill.	1a,	b	–	Stone	slabs	fixed	to	the	wall	with	a	cement	mortar	–	visible	mineral	stains

Drugi	sposób,	mimo	iż	bardziej	kosztowny,	czasochłonny	i	trudniejszy	w	wykona-
niu,	zyskał	sobie	większą	popularność,	głównie	ze	względu	na	możliwość	wprowa-
dzenia	skutecznej	termoizolacji.	
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Kotwy służące do podwieszania płyt mogą przybierać bardzo rozmaite formy, 
w zależności od przeznaczenia. Inaczej wyglądają te służące do wieszania cienkich 
(lekkich) płyt, a inaczej do grubych (ciężkich), narożnych czy cokołowych. Do ich wy-
konania używa się zawsze stali nierdzewnej oraz tulejek z PCV, które są nakładane 
na bolce i pełnią rolę elastycznego wypełnienia styku między stalą i kamieniem, kom-
pensującego ewentualne siły nacisku, działające w czasie użytkowania obiektu.

Na dobór odpowiedniej kotwy ma wpływ również grubość poszczególnych warstw 
ściany zewnętrznej. Należy pamiętać, że standardowo osadza się je na głębokości 
od 8 cm (w przypadku ścian żelbetowych ≥B15) do 12 cm (np. ściany z cegły klasy 
≥15 MPa na zaprawie M2). Należy jednak pamiętać, że kotwienie nie może osłabiać 
przekrojów poprzecznych elementów nośnych ani przecinać zbrojenia. Dlatego wła-
śnie, jak już wcześniej było wspomniane, istotne jest, aby wykonanie takiej okładziny 
poprzedzone zostało fachowym projektem wykonawczym.

  

Poza grubością i materiałem, z jakiego wykonana jest ściana nośna, należy brać 
pod uwagę czynniki, takie jak:
–  rozwiązanie szczelin między płytami (otwarte czy zamknięte),
–  rozmiar płyt (grubość, szerokość, wysokość),
–  czas eksploatacji budynku,
–  wysokość elewacji (różne siły parcia i ssania),
–  grubość izolacji i pustki powietrznej.

W zależności od struktury ściany konstrukcyjnej dobiera się rodzaj kotw:
–  do wmurowywania – stosunkowo prosty i ekonomiczny sposób montażu, mogą 

być (w przypadku kotw o kołowym przekroju) używane zarówno w pionowych, jak 

Il. 2. Brudne zacieki na elewacji 
powstałe w wyniku wadliwego 

odwodnienia (fot. P. Mika, 2009)

Ill. 2. Dirty stains as a result 
of defective drainage

Il. 3. Hotel „Pod Wawelem”. Fragmenty 
kamiennej elewacji mocowane do rusztu 

aluminiowego (fot. P. Mika, 2009)

Ill. 3. The “Pod Wawelem” Hotel. 
Fragments of the stone facade fixed 

to an aluminium construction
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i poziomych spoinach. Istnieje możliwość regulacji położenia do momentu zwią-
zania zaprawy;

–  do suchego montażu – szeroki wachlarz zastosowań dla wszystkich wysięgów 
i obciążeń, łatwe w regulacji oraz mała średnica wiercenia, co z kolei przekłada 
się na zmniejszenie ryzyko osłabienia konstrukcji budynku;

–   stelaż – w przypadku, gdy mamy do czynienia z budynkiem istniejącym, a no-
śność jego ścian nie jest wystarczająca, wprowadza się stelaż ze stali bądź alu-
minium, który mocuje się w miejscach pozwalających na uzyskanie odpowiedniej 
wytrzymałości połączenia. Takie rozwiązanie jest nie tylko kosztowne. Dochodzi 
tu bowiem kwestia różnej rozszerzalności termicznej poszczególnych materiałów, 
co jest niestety widoczne w postaci zmieniającej się szerokości szczelin w zależ-
ności od pory roku. Temperatura takiej okładziny może się sięgać nawet do 70°C 
latem, a spadać do –30°C zimą.

  a b

               

Il. 4a, b – Nieudolna próba maskowania mechanicznych uszkodzeń 
płyt w miejscach nawiercenia (fot. P. Mika, 2009)

Ill. 4a, b –The poor trial of repair damaged stone slabs

a  b  c  d

         

Il. 5a, b, c, d – Zastosowanie niewłaściwej technologii może doprowadzić do 
powstania uszkodzeń w trakcie użytkowania (płyty na kotwach przy wjazdach 

do garażu i chodniki o dużym natężeniu ruchu (fot. P. Mika, 2009)

Ill. 5a, b, c, d – The wrong choice of technology, may cause 
damages (garage entries, crowded pavements)
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Ten system został zastosowany w otwartym w 2006 roku w Krakowie hotelu „pod 
Wawelem”. Projekt powstał w Biurze Projektów Lewicki-Łatak. Zakładał on adaptację 
i rozbudowę istniejącego obiektu. Ze względu na historyczne nawarstwienie różnych 
materiałów i technologii w ścianach zewnętrznych (pustaki, cegła pełna, kratówka), 
konieczne było zastosowanie kotwienia właśnie za pośrednictwem rusztu [4].

Płyty kamienne są zazwyczaj mocowane w czterech punktach. Układa się je za-
wsze idąc pasami od dołu do góry, od strony lewej do prawej. Z jednego brzegu płyty 
trzpienie kotwy osadzone są na zaprawie, z drugiej natomiast za pośrednictwem 
wspomnianych plastikowych tulejek, umożliwiających pracę termiczną kamienia. 

Otwory w płycie powinny być o około 3 mm większe od średnicy trzpienia i roz-
mieszczone w taki sposób, aby ich minimalny odstęp osiowy od narożnika wynosił 
około 2,5 grubości płyty, a od powierzchni – 15 mm, co daje minimalną grubość 
kamienia w granicach 40 mm.

Są to jednak przybliżone wymiary. W rzeczywistości należy je zawsze dobierać 
odpowiednio do właściwości stosowanego kamienia. 

Przed wierceniem otworów w ścianie wycina się odpowiedni fragment wełny, któ-
ry po zamontowaniu płyty musi wrócić na swoje miejsce, aby zapewnić ciągłość izo-
lacji. Nie zmienia to jednak faktu, że stalowe dyble są mostkami termicznymi, które 
powinno się brać pod uwagę przy obliczeniach współczynnika przenikania ciepła 
przez przegrodę, gdyż przy dużym zagęszczeniu kotw, w skrajnych przypadkach, 
mogą pogorszyć wynik nawet o 30%.

Pomiędzy termoizolacją a okładziną projektuje się szczelinę wentylacyjną, której 
podstawowym zadaniem jest zapewnienie ciągu powietrza, osuszającego izolację 
z gromadzącej się w niej wilgoci. 

Aby ta szczelina spełniała swoją rolę, należy zapewnić:
–  odpowiednią jej szerokość – za optymalną przyjmuje się 4 cm, a to ze względu 

na dużą liczbę kotw oraz porowatą powierzchnię wełny, które zakłócają naturalny 
ruch powietrza;

–  otwarte spoiny między płytami – na każdy m² elewacji powinno przypadać min. 50 
cm² szczeliny, która (po uwzględnieniu czynników takich jak grubość kotwy, roz-
szerzalność termiczna materiału, drgania…), powinna mieć szerokość od 8–10 
mm. Takie wymiary mają również uzasadnienie przy obliczaniu aerodynamiczne-
go współczynnika ciśnienia. Według niemieckich norm stosunek powierzchni fug 
otwartych do powierzchni elewacji powinien wynosić co najmniej 0,75%.
Wszystkie te systemy, oparte na montażu kotwowym, doskonale sprawdzają się 

na wysokości większej od 2 m. W przypadku stosowania ich poniżej tej granicy ujaw-
niają się wady tych rozwiązań:
–  akty wandalizmu – dotyczą właściwie każdego rodzaju elewacji. Najczęściej mają 

one postać malunków, tzw. graffiti. W celu zabezpieczenia fasady stosuje się 
środki chemiczne, uniemożliwiające wiązanie się farby z kamieniem, dzięki cze-
mu można ją zmyć;

–  widoczne elementy mocujące – wpływają negatywnie na estetykę okładziny. Ze 
względów praktycznych dopuszcza się wypełnienie szczelin na wysokość 2–2,5 m, 
aby nie tylko ukryć haki, ale i uniemożliwić przechodniom zapełnianie szczelin 
różnego rodzaju śmieciami. W tym celu stosuje się specjalne materiały elastyczne 
na bazie silikonu;
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–	pękanie	płyt	–	spowodowane	najczęściej	czynnikami	mechanicznymi.	Najbardziej	
narażone	są	na	nie	okładziny	w	pobliżu	parkingów,	wjazdów	do	garażów,	placów	
miejskich	czy	chodników.	Najlepszym	rozwiązaniem	jest	w	tych	przypadkach	sto-
sowanie	płyt	kamiennych	z	przytwierdzonymi	profilami	ze	stali	nierdzewnej	do	tyl-
niej	ściany.	Profile	te	służą	głównie	do	zawieszania	płyt,	ale	również	dodatkowo	je	
wzmacniają,	stanowiąc	swojego	rodzaju	zbrojenie.	Ponadto	są	one	przykręcane	
w	znacznej	odległości	od	krawędzi	płyty,	zatem	ryzyko	uszkodzenia	jest	znacznie	
mniejsze	niż	w	przypadku	systemów	gdzie	kotwy	są	mocowane	w	narożnikach	[5,	
6,	7,	8,	9,	10].

–		plamy	wilgoci	(na	całej	wysokości)	–	pojawiają	się	w	przypadku,	gdy	np.	ściana	
konstrukcyjna	została	wykonana	z	pewnymi	nierównościami,	a	okładzina	w	spo-
sób	prawidłowy.	Wówczas	w	niektórych	miejscach	może	nastąpić	zetknięcie	się	
termoizolacji	 (najczęściej	wełny	mineralnej)	z	kamieniem,	a	co	za	tym	idzie	za-
kłócenie	ruchu	powietrza	w	szczelinie.	Na	skutek	nierównomiernego	osuszania	
się	 elewacji	 pojawiać	 się	 będą	 ciemne	 plamy,	 zwłaszcza	 po	 obfitych	 opadach	
deszczu.

4. Wnioski

Nowe	 technologie	 montażu	 kamiennych	 okładzin	 elewacyjnych	 w	 znaczącym	
stopniu	przyczyniły	się	do	upowszechnienia	tego	materiału.	Pomimo	wciąż	wysokich	
jego	cen	na	rynku,	świadomi	inwestorzy	oraz	projektanci	chętnie	po	niego	sięgają,	
głównie	 ze	względu	 na	 znakomite	warunki	 użytkowo-estetyczne.	 Szacuje	 się,	 że	
prawidłowo	wykonana	fasada	kamienna	powinna	przetrwać	min.	25	lat,	zanim	po-
jawią	się	pierwsze	oznaki	uszkodzeń,	podczas	gdy	dla	elewacji	aluminiowych	czy	
szklanych	okres	ten	wynosi	tylko	5	lat,	a	dla	klinkieru	ok.	15	lat.	Dane	te	sugerują,	że	
również	pod	względem	ekonomicznym	może	konkurować	z	bardziej	powszechnymi,	
tańszymi	materiałami.

Dobrze	zaprojektowana	 i	zrealizowana	okładzina	kamienna	nie	 tylko	przyczyni	
się	 do	 podniesienia	 standardu	 estetycznego	 obiektu,	 ale	 i	 do	 obniżenia	 kosztów	
eksploatacji	za	sprawą	długiej	żywotności	i	bezawaryjności.
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